
ProSoccerData @ KNVLH

Hulpmiddel voor communicatie & planning

Introductie tot de toepassing voor spelers en ouders



ProSoccerData

• Een elektronisch platform ter ondersteuning van de organisatie van 
de sportieve activiteiten binnen onze club

• Bereikbaar als web site op http://knvlh.prosoccerdata.com, of via een 
applicatie voor smartphone (iphone en android)

• Aanmelden met een persoonlijke spelersidentificatie en wachtwoord. 
Een uitnodiging om aan te melden wordt door de club verstuurd.

http://knvlh.prosoccerdata.com/


ProSoccerData Web Platform

Hulpmiddel voor communicatie & planning

Introductie tot de toepassing voor spelers en ouders



Planning van jouw 
trainingen, wedstrijden en 

andere activiteiten
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Volledige planning van de 
club, met mogelijkheid tot 
filteren op team en type 

activiteit (handing voor bijv 
carpool afspraken)

Volledige planning van de 
club, met mogelijkheid tot 
filteren op team en type 

activiteit (handing voor bijv 
carpool afspraken) en een 

specifieke periode te kiezen

Planning van de hele club, 
met mogelijkheid tot filteren 

op team en type activiteit 
(handig voor bijv carpool 

afspraken)



Plaats muispijltje op een 
training of wedstrijd om de 

details ervan te bekijken
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Uur van afspraak

Locatie & Terrein

Kleedkamers



Indicatie van meldingen 
(personaliseerbaar in 

instellingen)

Indicatie van nieuwe 
berichten in de 
berichtenbus

Indicatie van nieuwe 
berichten in de online 

gesprekken (chat)

Personalisatie van 
meldingen, en manier van 
afleveren van de melding 

(op web pagina en/of 
email)

Bekijk alle berichten / 
chats.

Maak nieuw bericht, of 
start nieuwe chat



Type de naam van een 
bestemmeling…

… of selecteer een groep 
(bijv U17 Staff), alle leden 
van de groep worden dan 

toegevoegd



ProSoccerData Mobiele App
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Ga naar lijst van alle leden 
van jouw team (spelers 

en/of staff), met 
mogelijkheid tot persoon-

tot-persoon chat

Ga naar lijst van 
wedstrijden van jouw team

Ga naar lijst van jouw 
activiteiten. Hier kan je 

afwezigheid voor training 
melden.

(zie detail volgende
paginas)

Ga naar overzicht van al je
chats incl groepschats

Ga naar overzicht van alle 
activiteiten van de club
(zie detail op volgende

paginas)

Configureer voor welke 
situaties je een melding via 
de app en/of via email wil 

lrijgen



De kalender voor de hele 
club. Scroll naar beneden 

om toekomstige 
activiteiten te bekijken of 

omhoog om naar de 
afgelopen activiteiten te 

kijken

Door op dit icoontje te 
klikken kan je de ploegen 

selecteren die je wel of niet 
in de clubkalender wil zien.

Door op dit icoontje te 
klikken kan je de ploegen 

selecteren die je wel of niet 
in de clubkalender wil zien.



Klik op een activiteit in 
jouw kalender om de 

details ervan op te vragen

Klik op een activiteit in 
jouw kalender om de 

details ervan op te vragen

Op de detailpagina kan je 
je afwezig melden voor een 

training

Op de detailpagina kan je 
je afwezig melden voor een 

training



Bij instellingen kan je de 
meldingen aanpassen aan 

je voorkeuren


